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היהודי  העם  את  המלווה  עליון  ערך  הוא  צדקה  מתן 

שונים  מנגנונים  פותחו  השנים  לאורך  ימיו.  מראשית 

כדי לעזור לנזקקים. הפרויקט ”לקט” הוא דוגמה ליוזמה 

כזו.

מה זה פרוייקט לקט?
”לקט  העמותה  ידי  על  המאורגן  ”לקט”,  בפרוייקט 

לאחר  לשדות  מגיעות  מתנדבים  של  קבוצות  ישראל”, 

הפירות  את  ואוספים  הקטיף  את  סיימו  שהחקלאים 

את   להעביר  דואגת  העמותה  נאספו.  שלא  והירקות 

בין  מחבר  ”לקט”  פרויקט  כך  לנזקקים.   שנאסף  היבול 

שתי מצוות חשובות ביהדות: צדקה ובל תשחית. 

פעילות ”לקט”  מבטאת עקרונות חשובים בחינוך תל”י, 

השתתפות בפעילות מאפשרת לתלמידים ליישם הלכה 

למעשה את הערכים הנלמדים בכיתה. 

לימוד  הפירות  קטיפת  לפעילות  להקדים  לנכון  ראינו 

עיוני בכיתה כדי שהתלמידים יבינו את מעשה הצדקה 

שלהם הבנה רחבה יותר וכך הוא יהיה משמעותי יותר 

הזדמנות  מזמנים  והלימוד  הקטיפה  פעילות  בעיניהם. 

והסוגיות  תשחית  ובל  צדקה  של  בנושאים  להרחיב 

הקשורות אליהן.

קוטפים ועוזרים 

החומר שלפניכם מחולק לשני חלקים:

                

אמר ר’ אסי: שקולה צדקה כנגד כל המצות.  

)תלמוד, בבא בתרא, דף ט’, ע”א(

ר’ יהודה אומר: גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, שנאמר: 

”שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא” ]ישעיהו נ”ו, א’[.

)תלמוד, בבא בתרא, דף י’, ע”א(
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חלק א - הצעה  לשתי יחידות לימוד:
 

יחידה ראשונה בנושא צדקה

יחידה ראשונה בנושא בל תשחית

  

חלק ב – דפי מקורות לתלמידים ליחידות הלימוד.
                              

לכל המקורות מצורפים הסברים ושאלות לדיון. אפשר 

שיעורים,  ארבעה  עד  בשניים  הנושאים   את  ללמד 

הכול לפי הזמן המוקצב. 

הדיון  את  ולהעמיק  משימות  להוסיף  יכולים  המורים 

אך  ומעלה,  ד  לכיתות  מיועד  החומר  עיניהם.  כראות 

אפשר להתאים חלק ממנו לכיתות נמוכות יותר.    
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חלק א – 
הצעה לשתי יחידות לימוד

בלימוד  להסתפק  או  הלימוד  יחידות  שתי  את  ללמד  אפשר 

יחידה אחת. אם תחליטו להתמקד במצוות הצדקה )היחידה 

הראשונה(, הסבירו מעט גם על מצוות בל תשחית )היחידה 

השנייה( כדי שהתלמידים יבינו את פעילות הקטיף.

היחידות מודולריות ואין הסדר מחייב.

כל יחידה יכולה לעמוד בפני עצמה. לכן יש כפילות מסוימת 

על  ההסבר  דף  את  הבאנו  היחידות  בשתי  )לדוגמה:  ביניהן. 

”לקט ישראל”.( אם תלמדו את שתי היחידות, תצטרכו לשנות 

את היחידות בהתאם.  

יחידה ראשונה – צדקה

מטרות היחידה

להעשיר ולהעמיק את חוויית הקטיף בפרוייקט  ”לקט”.

לדון בנושא אחד הקשור לקטיף - צדקה 

לחשוף את התלמידים למקורות ישראל

הצעה למהלך היחידה

 .1
חלוקת דף עבודה: ”שעשה לי כל צורכי” 

)מקור א, עמ’ 12(

מה לדעתכם הצרכים שלנו? 

שימו לב: השאלה מדברת על צרכים ולא על רצונות.

 .2
התחייסות לשונית לשורש  צ-ר-כ

מבקשים מהתלמידים לרשום את המילים הנגזרות מהשורש 

צ-ר-כ

מקור א

מתפילת  ברכה  הוא  צרכי”  כל  לי  ”שעשה 

שחרית.  בתפילת  הנאמרת  השחר  ברכות 

מקור הברכה בתלמוד, מסכת ברכות. 

הפעולות  על  מודים  אנו  זו  בתפילה 

בוקר:  בכל  עושים  שאנחנו  הראשונות  

פוקחים עיניים, מתלבשים, מזדקפים וכו’. 

מתמקדים  אנו  השחר  ברכות  באמירת 

נוטים  שאנו  שלנו  היום-יום  בפעולות 

את  ומביעים  מאליהן  כמובנות  לראות 

הערכתנו על יכולתנו לעשותן. 

את  שאומרים  כתוב   התלמודי  במקור 

הברכה ”שעשה לי כל צורכי” כאשר נועלים 

יכולה להיות שכעת  את הנעליים.  הכוונה 

יש לנו כל מה שצריך כדי להתחיל את היום 

– גם נעילת נעליים, הפעולה אחרונה שאנו 

עושים לפני שאנחנו יוצאים מהבית. 

כללית  הבנה  הברכה  את  להבין  אפשר  אך 

יותר - אנו מברכים על כך שיש לנו הצרכים 

הבסיסיים שלנו. 

אפשר לתהות: מה אם אין לאדם כל צרכיו? 

יש  זה?  במצב  הברכה  של  המשמעות  מה 

עשה  אלוהים  המסורת,  לפי  כי  המסבירים 

לאדם את כל צרכיו – הוא דאג שלבני אדם 

יהיו  הצרכים הבסיסיים שלהם. 

מה  את  יקבל  אדם  שכל  לדאוג  עלינו  כעת 

שהוא צריך – דרך מאמץ רב והשקעה וגם 

על ידי עזרה מהזולת.

הערות והרחבה למורה
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מצריכים,  נצרך,  צריכה,  צרכן,  צרכנייה,  צרכים,  צורך,  )צריך, 

מצרך, להצטרך(.

המילים,  בין  הקשר  את  התלמידים  יבינו  התרגיל  בעזרת 

המצרכים  לו  שחסרים  אדם  הוא  נצרך  שאדם  ויבינו 

הבסיסיים שהוא צריך. 
מומלץ לכתוב את המשפט על הלוח כמשפט מנחה בסדנא.

 .3
שכתבו  הצרכים  ומיון  מסלו”  של  הצרכים  ”סולם  הצגת 

התלמידים לפיו )ראו הרחבה למורה בשוליים(.

כיצד הצרכים שמסלו מביא קשורים זה לזה? 

עליו  להשפיע  עשויה  גופניים  בצרכים  לאדם  העזרה  כיצד 

בתחומים אחרים בחייו?

 .4
עכשיו  נתמקד  צרכים.  של  סוגים  חמישה  על  דיבר  מסלו 

בצרכים גופניים: 

האם לפי דעתכם לכולם יש את הצרכים שלהם?  

 

קריאת  ”נתוני הרעב בישראל” )מקור ג, עמ’ 14( 

כיצד אתם מרגישים כאשר אתם קוראים את הנתונים הללו?

האם יש נתון שהפתיע אתכם? 

בזיהוי  התמקד  מסלו  אברהם  הפסיכולוג 

ובסדר  האדם  של  הבסיסיים  צרכיו 

החשיבות שלהם. 

הוא מתאר חמישה סוגים של צרכים:

דברים  של  הצרכים   - גופניים  צרכים 

בסיסיים כמו מזון, מחסה וסיפוק מיני.

ואיומים  סכנה  מפני  הגנה   - ביטחון  צורכי 

מהסביבה או מאנשים.

ותחושת  חיבה  אהבה,   - חברתיים  צרכים 

השתייכות.

הצורך בכבוד - שאיפה לכבוד עצמי ולדעה 

טובה של אחרים.

סיפוק  הפקת   - עצמית  בהגשמה  הצורך 

ערך  יש  שלעבודה  והתחושה  מעבודה 

מסוים בעולם.

מסלו טוען שאנשים מחפשים את 

כלומר  למעלה,  המובא  ברצף  סיפוקם 

ואז,  קודם,  מתמלאים  הגופניים  הצרכים 

לאחר מילוים, הרמה הבאה נעשית ראשונה 

במעלה, וכך הלאה לאורך הסולם.

ניגודים  בהבהרת  מסייע  שלו  הרעיון 

ובעל  מוכשר  אדם  מדוע  למשל:  לכאורה, 

לדרגים  להגיע  נועד  ספק  שללא  כישורים 

”אני  בכירים, מסרב להצעת קידום בטענה 

אוהב יותר מדי את עבודתי הנוכחית”? 

עבודתו  את  ”אוהב”  הוא  מסלו,  לדברי 

בטוח,  בה  מרגיש  שהוא  משום  הנוכחית 

והכבוד  לו מהמעמד  זאת חשובה  והרגשה 

שיבואו בעקבות הקידום.

בהקשר שלנו נדבר על החיבורים שיש בין 

לאדם  אין  אם  לדוגמה:  השונים.  הצרכים 

ירגיש  לא  הוא  שלו,  הבסיסיים  הצרכים 

להתחבר  קשה  לו  שיהיה  ייתכן  בטוח, 

לאנשים, הוא ירגיש חוסר כבוד עצמי ועוד.  

כאשר אנחנו עוזרים לאדם בתחום הגופני, 

אנחנו עוזרים לו גם בתחומים האחרים.

סולם הצרכים של מסלו

העשרה:

ניתן לקרוא יחד את חוק יסוד-כבוד האדם וחירותו )מקור 

ט עמ 17(. חוק יסוד של מדינת ישראל קובע שכל אדם 

בהיותו אדם זכאי לכבוד. כבודו של אדם נרכש באמצעים 

המרכיבים  מהם  בדעה  חלוקים  להיות  ואפשר  רבים, 

עוררין  עליו  שאין  אחר  מרכיב  האדם.   לכבוד  החיוניים 

הבסיסיים  הצרכים  את  לקבל  אדם  כל  של  שזכותו  הוא 

בחייו: אוכל, לבוש ומקלט. חוק היסוד מציג עיקרון זה אך 

אינו מפרט מהו כבוד, כמה צדקה יש לתת, כיצד נותנים 

בחוקים  העיקרון  את  ממסד  היהודי  החוק  ואילו  וכו’, 

מפורטים מאוד.
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לימוד קטע מברכת המזון, מקור ב )עמ’  13( נתמקד במשפט

מקור ב

ר  ׁשָ ּבָ ַנת  ַמּתְ ִליֵדי  ֹלא  ֱאֹלֵהינּו  יהוה  ְצִריֵכנּו  ּתַ ַאל  ְוָנא 

ָוָדם ְוֹלא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, 

תּוָחה,  יָרה ְוַהּפְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה, ָהֲעׁשִ אלא ְלָיְדָך ַהּמְ

א. ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶה, ְוֹלא ִנּכָ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ׁשֶ

מדוע לדעתכם בברכת המזון אנו מבקשים שלא נצטרך מתנות 

בשר ודם?

זו הזדמנות טובה לדבר על מושג ”מתנת עניים” . כאשר אנו 

עוזרים לנזקקים, אנו מעניקים להם מתנה, וראוי שהיא תבוא 

מרצון. ובכך גם המקבל ירגיש שהוא מקבל מתנה ולא צדקה.

 .6
קריאה ודיון על מקור ד  )עמ’ 15(

מקור ד

ֶאֶרץ  ּבְ ֱהִייֶתם  ֵגִרים  י  ּכִ ִתְלָחֶצּנּו  ְוֹלא  תֹוֶנה  ֹלא  ְוֵגר 

ה  ה ְתַעּנֶ ל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתַעּנּון. ִאם ַעּנֵ ִמְצָרִים. ּכָ

ַצֲעָקתֹו.  ַמע  ֶאׁשְ ֹמַע  ׁשָ ֵאַלי,  ִיְצַעק  ָצֹעק  ִאם  י  ּכִ ֹאתֹו 

יֶכם ַאְלָמנֹות,  ָחֶרב, ְוָהיּו ְנׁשֵ י ֶאְתֶכם ּבֶ י ְוָהַרְגּתִ ְוָחָרה ַאּפִ

ּוְבֵניֶכם ְיֹתִמים.

)שמות כ”ב, כ’-כ”ג(

שאלות לדיון )לא חייבים לשאול את כל השאלות!(

יחד.  והאלמנה  פעמים רבות התורה מדברת על הגר, היתום 

מה משותף להם? 

למה יש לדאוג לאנשים אלו במיוחד? 

לרשימה  מוסיפים  הייתם  אחרים  אנשים  של  סוגים  אילו 

כזאת?

שאלה לקבוצה ברמה גבוהה:

למה כתוב דווקא  ”נשיכם אלמנות ” ”ובניכם יתומים ”? הרי 

כבר כתוב  ”והרגתי אתכם בחרב ”. למה העונש חמור כל כך?

”כי גרים הייתם בארץ מצרים ” - משפט זה נכתב בתנ”ך 

שהיינו  לכך  לחלש  לדאוג  הצו  בין  הקשר  מה  רבות.  פעמים 

גרים בארץ מצרים?

מקור ב

אנו  שבו  המזון  מברכת  קטע  קוראים  אנו 

של  בחסדם  תלויים  נהיה  שלא  מבקשים 

נוסח  הוא  כאן  המובא  המקור  אדם.  בני 

עדות המזרח, והוא מופיע גם בנוסח ספרד 

אומרים  הקטע  בהמשך  מאוד.  קל  בשינוי 

להגיע  רוצים  שהיינו  אף  נבוש”.  ”שלא 

למצב שבו אין בושה בקבלת עזרה מהזולת, 

מביך  מצב  אכן  זה  שבמציאות  יודעים  אנו 

לאנשים רבים.

מקור ד 

מדבר על  היחס הראוי לגר, ליתום ולאלמנה. 

”שלישייה” זו מוזכרת פעמים רבות בתורה. 

אלו האנשים החלשים בחברה, הם זקוקים 

שאחרים  הראשונים  והם  יתר,  להגנת 

את  קוראים  אנו  כ  בפסוק  לנצל.  עלולים 

הייתם  גרים  ”כי  לגר:  לדאוג  לצו  הסיבה 

בארץ מצרים”. גם משפט זה נכתב פעמים 

רבות בתורה. 

הזיכרון הקולקטיבי שלנו - ַעם זר במצרים 

כלפי  באהדה  לנהוג  לנו  לגרום  אמור   -

מחוויה  שיוצאים  יש  אתנו.  החיים  הזרים 

קשה בתפיסה ”כעת אני דואג לעצמי”, אבל 

התורה מציגה גישה הפוכה: החוויה הקשה 

האחר,  עם  להזדהות  אותנו  לחנך  צריכה 

ומתוך הזדהות, עלינו לעזור לו.

ייענש  בחברה  החלש  את  שהונה  מי 

בחומרה: 

ְוָהיּו  ָחֶרב;  בֶּ ֶאְתֶכם  י  ְוָהַרְגתִּ י,  ַאפִּ ”ְוָחָרה 

יֶכם ַאְלָמנוֹת, ּוְבֵניֶכם ְיתִֹמים”.  ְנשֵׁ

דואג מאוד לחלשים,  ברור: אלוהים  המסר 

ניצולם יעורר את חמתו, והעונש יהיה מוות. 

נשיכם  ”והיו  בפירוט  צורך  אין  לכאורה 

הגבר  אם  הרי  יתומים”,  ובניכם  אלמנות, 

לאלמנה.  האישה  תהיה  הסתם  מן  ייהרג, 

האל  של  תגובתו  את  מדגיש  הפירוט  אבל 

שהיא מידה כנגד מידה: מי שמנצל אלמנה 

בחברה  החיים  לאלמנה.  תהיה  אשתו   -

לעזור  שיכול  מי  הדדיים:  להיות  חייבים 

הכול   - ַולא  זוכים,  הכול  וכך  לזולת,  עוזר 

מפסידים.
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מקורות ה ו-ו 

המצוות  על  קוראים  אנו  ו-ו  ה  במקורות 

הוא  לקט  ופאה.  שכחה  לקט,  שעניינן 

הקציר,  בעת  לארץ  הנופלות  השיבולים 

שכחה היא העומרים הנשכחים בשדה בעת 

הגדלה  התבואה  היא  ופאה  לגורן,  האיסוף 

בשולי השדה שאין לקצרה כלל.

דורש  ופאה  שכחה  לקט,  המצוות  קיום 

מאמץ מהנזקק. אפשר לראות בכך מעשה 

ללא  תרומות  מקבל  אינו  האדם  חינוכי: 

השקעה, גם הוא חייב להתאמץ כדי ליהנות 

מעזרה. יש להניח שאדם שעמל כדי לקבל 

מפני  טוב  יותר  הרבה  ירגיש  גם  תרומה 

שבמידה מסוימת הוא השתכר למחייתו.

מקור ח 

ועל  ישראל”  ”לקט  עמותת  על  מספר 

פרויקט ”לקט”. 

עוד.  חקלאית  חברה  אינה  היום  חברתנו 

ולכן קשה  רוב האנשים מתגוררים בערים, 

מאוד לקיים את המצוות לקט, שכחה ופאה 

כפי שהן מתוארות בתורה. במרוצת הדורות 

אך  הצדקה  עקרון  על  היהודי  העם  שמר 

פיתח מנגנונים שונים לדאוג לנזקקים לפי 

המציאות החברתית. 

ישראל”  ”לקט  עמותת  של  ”לקט”  פעילות 

על  מסתמכת  זו  פעילות  לכך.  דוגמה  היא 

המצווה התנ”כית של לקט, אך יש בה שינוי 

הם  מתנדבים  אלא  קוטפים,  העניים  לא   –

לנזקקים  מחולקת  והתנובה  שקוטפים, 

שבעצמם לא היו מגיעים לשדות.

 

האם לפי דעתכם מי שחווה אירוע קשה או סבל מיחס קשה 

לא יעשה זאת לאחרים?

מה הקשר בין המילים ”צדקה” ו”צדק”?

.7
קריאה של מקורות ה ו-ו )עמ’ 15(.  

יש לוודא שכולם מבינים את משמעות המצוות. 

 .8
קריאה ודיון על מקור ח - פרויקט ”לקט” )עמ’  16( 

שאלות לדיון

פעילות ”לקט” של ”לקט ישראל” דומה למצוות לקט, שכחה 

ופאה שבתורה וגם שונה מהן - הסבירו!

המצוות  את  לקיים  קשה  בימינו  למה  להסביר  תוכלו  האם 

לקט, שכחה ופאה כפי שנעשה בתקופת התנ”ך?

 .9
סיכום

היום למדנו מעט מהמקורות ביהדות על מצוות הצדקה. אף 

בחברה  שהעוני  לדעת  נוכחנו  מאוד,  עתיקים  שהמקורות 

קיים גם בימינו. אפשר להתייאש ולומר ”מה לעשות, אני בן 

אדם אחד, לא אוכל לשנות את העולם”, אך המסורת מלמדת 

אותנו גישה הפוכה – האדם חייב לנסות להשפיע, וכל מעשה 

עוזר. וכך אומר רבי טרפון בפרקי אבות:

קריאה של מקור ז  )עמ’  15( 

מקור ז

ָלאָכה ִלְגֹמר  י ַטְרפֹון[ ָהָיה אֹוֵמר: ֹלא ָעֶליָך ַהּמְ הּוא ]ַרּבִ

ה. ּנָ ֵטל ִמּמֶ ן חֹוִרין ְלִהּבָ ה ּבֶ ְוֹלא ַאּתָ

)פרקי אבות, פרק ב’, משנה ט”ז(

ננקוט  כבר  לקטיף,  נצא  כאשר  נצליח:  ודאי  אחד  בדבר 

צעדים אחדים בכיוון הנכון. אנו מקווים שהלימוד יעשיר את 

הפעילות ושכולם ייגשו למלאכה מלאי רצון ומרץ!

אפשר לסיים בלימוד המנגינה של 

”לא עליך המלאכה לגמור...”
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יחידה שנייה –בל תשחית

מטרות היחידה

להעשיר ולהעמיק את חוויית הקטיף בפרוייקט  ”לקט”

לדון בנושא אחד הקשור לקטיף – בל תשחית 

לחשוף את התלמידים למקורות ישראל

הצעה למהלך היחידה

 .1
קריאה ודיון על מקור י )עמ’ 18(  ומקור יא )עמ’ 18(

מקור י

ה ֹלא  ֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ ים ְלִהּלָ י ָתצּור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּכִ

ּנּו ֹתאֵכל ְוֹאתֹו  י ִמּמֶ ְרֶזן ּכִ ִחית ֶאת ֵעָצּה ִלְנֹדַח ָעָליו ּגַ ַתׁשְ

י ֹלא ֵעץ ַמֲאָכל הּוא  ַדע ּכִ ר ּתֵ ֹלא ִתְכֹרת ]...[ ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ

ִחית ְוָכַרּתָ ּוָבִניָת ָמצֹור ]...[. ֹאתֹו ַתׁשְ

 )דברים כ’, י”ט-כ’(

הסבירו את מצוות בל תשחית.

מדוע התורה מבדילה בין עץ מאכל שנושא פרי למאכל אדם 

לעץ שאינו נושא פרי למאכל אדם?

מקור יא

ְוקֹוֵרַע  ִלים,  ּכֵ ר  ּבֵ ׁשַ ַהּמְ ל  ּכָ א  ֶאּלָ ְלַבד,  ּבִ ָהִאיָלנֹות  ְוֹלא 

ֶרְך  ד ַמֲאָכלֹות ּדֶ ְנָין, ְוסֹוֵתם ַמְעָין, ּוְמַאּבֵ ָגִדים, ְוהֹוֵרס ּבִ ּבְ

ִחית. ׁשְ ֹלא ּתַ ָחָתה, עֹוֵבר ּבְ ַהׁשְ

)רמב”ם, משvנה  תורה, הלכות מלכים ומלחמות, 

פרק  ו’, הלכה  י’(

במה רמב”ם מרחיב את מצוות בל תשחית?

עץ  להשחית  שלא  עלינו  מצווה  התורה 

על  מרחיב  רמב”ם  י(.  )מקור  פרי  נושא 

דבר  כל  להשחית  שאין  ומסביר  הציווי 

שהוא שיש בו תועלת - כלים, בגדים, בניין 

וכדומה )מקור יא(.
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מקור ח 

על  מספר   ,16 בעמ’   ,14 בעמ’    ,5 משימה 

עמותת ”לקט ישראל” ועל פרויקט ”לקט”. 

בזבוז  נגד  פועלת  ישראל”  ”לקט  עמותת 

ואינם  נלקטים  הפירות  ”לקט”  בפעילות   –

מאולמות  מזון  באיסוף  גם  וכך  נרקבים, 

לאחר אירועים.

שיש  היא  תשחית  בל  מצוות  של  המהות 

להעריך את הדברים שבעולמנו ואין לזלזל 

בהם, כפי שמתואר  במקור יב: ”כדי ללמד 

נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהידבק בו” 

)ספר החנוך(.

 

 .2
מתחלקים לארבע  קבוצות. 

כל קבוצה תקבל כרטיס משימה:

בל תשחית – משימה לקבוצה!
היום-יום  בחיי  בזבוז  של  דוגמאות  על  לחשוב  עליכם 

שלנו: קבוצה בבית, קבוצה בבית הספר, קבוצה במדינה, 

קבוצה בעולם.

אפשר לתת לתלמידים  דוגמה אחת כדי להמחיש את הרעיון 

שאפשר  עיתונים  ניירות,  במקרר,  שנרקב  אוכל  דוגמאות: 

למחזר,  בקבוקים ריקים שאפשר למחזר, חשמל ועוד.

 .3
חוזרים למליאה ועוברים על הדוגמאות שהביאו התלמידים. 

רושמים את הדוגמאות על הלוח.

 .4
מה לדעתכם המטרה של מצוות בל תשחית?

קריאה של מקור יב  )עמ’ 18(

מקור יב

נּו ֶלֱאֹהב ַהּטֹוב  ד ַנְפׁשֵ ֵדי ְלַלּמֵ הּוא ּכְ ְצָוה ָידּוַע ׁשֶ ֶרׁש ַהּמִ  ׁשֹ

ַהּטֹוָבה  נּו  ּבָ ק  ְדּבַ ּתִ ך  ּכָ ִמּתֹוְך  ּבֹו.  ֵבק  ּוְלִהּדָ ְוַהּתֹוֶעֶלת 

ָחָתה.  ַבר ַהׁשְ ל ּדְ ָבר ַרע ּוִמּכָ ל ּדָ ְוַנְרִחיק ַעְצֵמנּו ִמּכָ

ל  ר ׁשֶ ְרּגֵ ּגַ דּו ֲאִפּלּו  ֶרְך ַהֲחִסיִדים ]... [ ְוֹלא ְיַאּבְ ְוֶזהּו ּדֶ

עֹוָלם. ל ּבָ ַחְרּדָ

)ספר החנוך, מצווה  תקכ”ט(

 
לפי  מקור זה,  מה המטרה של מצוות בל תשחית?

 .5
קריאה ודיון על מקור ח - ” לקט ישראל” )עמ’  16(

כיצד הפעילויות של ”לקט ישראל” קשורות למצוות 

בל תשחית?


